
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
" 230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA"

I. Organizatorzy:

1. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów
tel. 663 166 188
e-mail: kontakt@okiswbierutowie.pl

2. Burmistrz Bierutowa

II. Cele konkursu:

1. Upowszechnianie wiedzy historycznej z zakresu tematycznie związanego z Konstytucją 3 maja.
2. Kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży.
3. Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych.
4. Promocja talentów.

III. Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bierutów.
2. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:

* Kategoria: Klasy I – III
* Kategoria: Klasy IV – VI
* Kategoria: Klasy VII– VIII

IV. Tematyka prac:

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.

V. Wykonanie pracy:

1. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż 
format A4, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, flamastry, farby plakatowe, wycinanki 
itp.), za wyjątkiem: collage’u z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych i prac
z zastosowaniem plasteliny. Prosimy nie rolować, nie zwijać i nie składać prac.

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi 
oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.

3. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:

 imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu/wykonawcy,
 imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy,
 nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu,
 wiek/kategoria wiekowa, w której Uczestnik bierze udział w Konkursie.

VI. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:

1. Podpisaną pracę należy przesłać, bądź dostarczyć do siedziby Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie na adres:
ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów do dnia 26 kwietnia 2021 r.
(z dopiskiem Konkurs „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”). Liczy się data faktycznego
wpłynięcia pracy.

2. Do przesłanej lub dostarczonej pracy należy załączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu.

mailto:chok-chobienia@wp.pl


1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i jego publikacja na
stronie internetowej Organizatora www.okiswbierutowie.pl oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu i zasad w nim zawartych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

- zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązują się do natychmiastowego opublikowania
zmienionego Regulaminu na stronie www.okiswbierutowie.pl,
- odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

4. Załącznik do Regulaminu stanowi integralną część Regulaminu.
5. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych,
które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
7. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa dnia 26 kwietnia 2021 r.
8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Wszystkie informacje dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie otrzymacie 
Państwo pod numerem telefonu +48 663 166 188 oraz (71) 314 64 71.

VII. Ocena prac konkursowych i przyznawanie nagród Uczestnikom:
1. Prace oceniane będą wg następujących kryteriów:

- zgodność z tematyką konkursu,
- pomysłowość oryginalność wykonania pracy,
- estetyka wykonania.

2. Główna komisja konkursowa, której imienny skład zostanie ogłoszony na stronie www.okiswbierutowie.pl do
dnia 26 kwietnia 2021 r. wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowych. Zwycięskie prace wraz
z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej www.okiswbierutowie.pl najpóźniej do
dnia 03 maja 2021 r.
3. Wybór laureatów i ogłoszenie wyników nastąpi podczas zorganizowanej wystawy nadesłanych do Konkursu prac
na żywo. Transmisja z wystawy odbędzie się online na stronie facebook.com/okiswbierutowie w terminie podanym
przez organizatora najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2021 r.
4. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowych:
I miejsce:
- Opaska sportowa - Smartband XIAOMI Mi Band 5
II miejsce:
- Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe bluetooth XIAOMI Redmi AirDots S
III miejsce:
- Głośnik mobilny bluetooth JBL GO 2
5. Organizator przyzna także obok nagród głównych nagrody pocieszenia dla wszystkich Uczestników Konkursu.
6. Zwycięzcy Konkursu oprócz informacji z wynikami na żywo podczas transmisji online oraz umieszczonymi na
stronie internetowej organizatora dodatkowo zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach Konkursu i sposobie
odbioru nagrody.

VIII. Postanowienia końcowe:



      KARTA ZGŁOSZENIA DO   
KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021

"230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA"

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BIERUTOWIE

Imię i Nazwisko uczestnika ...................................................................................

Wiek uczestnika .........................................................................

Miejsce zamieszkania ...............................................................................................

Telefon kontaktowy opiekuna ................................................................................................

Kategoria (klasa) ........................................................................

Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz  akceptuję zawarte w nim założenia i warunki.
Wyrażam zgodę na udostępnia nianie w mediach moich prac. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz.
883 z późniejszymi zmianami/.

....................................................................  ....................................................................
/miejscowość i data/ /podpis uczestnika lub opiekuna/

Imię i Nazwisko opiekuna ...................................................................................

Nazwa szkoły ...................................................................................
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